Wekenlang volgden televisiekijkers Hans en Connie in ‘Boer zoekt
vrouw’ met de boerderij als achtergronddecor. Nu de camera’s weg
zijn schuift de boerderij weer naar de voorgrond bij Hans
Ruhof en Connie Duijts, blijkt uit deze reportage in Veeteelt.

‘I

edere morgen na het wakker worden
kijk ik eerst minstens tien minuten
uit het raam, zo mooi is het hier’, vertelt
Connie. ‘Soms roep ik Hans zelfs om mee
te kijken, terwijl hij hier al jaren woont.’
Hans en Connie, bij veel Nederlanders zal bij het horen van deze
twee namen onmiddellijk een bel
gaan rinkelen. Wekenlang zaten
ruim twee miljoen mensen iedere
zondagavond aan de buis gekluisterd
om het programma ‘Boer zoekt vrouw’ te

volgen. En zoals het een waardige ‘real life’soapserie betaamt: in de laatste aflevering,
waar zelfs drie miljoen mensen naar keken, vroeg boer Hans Ruhof (47) zijn Connie Duijts (37) ten huwelijk. Voor de televisiekijker is het een ontwikkeling van kort
geleden, terwijl het gros van de opnamen
drie maanden geleden al is gemaakt. In die
periode heeft het stel op het bedrijf in Vriezenveen een aardig gezamenlijk ritme opgebouwd. ‘Ik werk nog steeds fulltime, dus
door de week zie ik niet veel van de boerderij’, zegt Connie. ‘Maar, in het weekend
sta ik ’s ochtends samen met Hans om half
zeven op om te gaan melken.’
Daarmee snijdt ze meteen een gevoelig gespreksonderwerp aan rondom het programma Boer zoekt vrouw, want zoekt de
boer nu een vrouw of een medewerker?
Hans: ‘Daar heb ik zoveel commentaar op
gehad vanuit de agrarische wereld, van
mensen die vonden dat we een ouderwets
beeld gaven van het boerenbedrijf door de
dames zo mee te laten werken. Vergeet
niet dat er een heel ander beeld ontstaat
van de dagen door het knipwerk in het
filmmateriaal. Een hele dag is samengevat
in vijf minuten.’
Voor Connie is het meehelpen op het bedrijf met 60 melkkoeien en 18.000 vleeskuikens een bewuste keuze geweest.
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een favoriete koe die ze overal in de
stal weer vindt, dat geeft wel aan dat ze
echt naar koeien kijkt. Ze kent die koe
wel bij naam, maar aan de andere kant
weet ze niet dat het een Esquimau is.’
En die afstammingen heeft Hans juist
wel in zijn hoofd zitten. Terwijl hij
door de ligboxenstal loopt, noemt de
veehouder van verschillende koeien
één voor één de afstamming. De oude
ligboxenstal is gevuld met dochters
van Sunny Boy, Celsius, Jabot, Slogan
en Russel. Bij de pinken lopen nazaten
van Dustin en Grandprix. ‘Ik heb Lord
Lily helemaal niet ingezet. Om die
bloedlijn in de veestapel te krijgen heb
ik Grandprix gebruikt.’

Liefhebberij of economie
Het insemineren gebeurt nu in hoofdzaak met Win 395, Olympic, Stormatic
en Goldwyn. Deze stierselectie maakte
Hans Ruhof op basis van de beenvererving. ‘Ik heb destijds behoorlijk op Slogan ingezet vanwege zijn goede gehaltevererving. Benen waren niet zijn
sterkste punt, maar achteraf blijkt hij

Hans Ruhof: ‘Nieuwe motivatie om te groeien met het bedrijf’

Boer vindt vrouw
Naast haar werk als directiesecretaresse was ze al langere tijd aan het
zoeken naar werkzaamheden in de natuur of met dieren. ‘Het programma was
voor mij een mogelijkheid om te kijken
hoe het werk op de boerderij zou zijn. Als
ik eerlijk ben over de reden om mee te
doen dan sloeg de balans eerder door naar
de boerderij dan naar de boer. Als het “Timmerman zoekt vrouw” was geweest, dan
had ik geen brief geschreven.’
Hans geniet zichtbaar van de manier waarop Connie met het bedrijf omgaat en van
de vragen die ze stelt. ‘Connie heeft zelfs al
Connie Duijts en Hans Ruhof: ‘Veel
commentaar gehad op ouderwets beeld’
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daar helemaal mee onderuit te gaan. Het
verbeteren van het beenwerk in de veestapel heeft nu eerste prioriteit.’
Ook bij Sierradochter Brokat 21, een van
zijn favoriete dieren, noemt Hans het
beenwerk als minpunt. Ze werd als vaars
ingeschreven met 86 punten. ‘Afgezien
van haar mindere benen is het de fijnste
koe die ik heb. Ze is net aan de tweede lactatie begonnen en produceert nu 46 kilo
melk, maar wel met lage gehalten.’
In zijn verhaal over de fokkerij blijkt Hans
tussen liefhebberij en economie te zweven. ‘Fokkerij is het leuke van een bedrijf,
maar langzamerhand schuift het naar de
achtergrond. Economisch gezien is het belangrijker de puntjes op de i te zetten in

het management en je te richten op het
melken.’

Groeien in bedrijfsomvang
De belangrijkste aanpassingen om de bedrijfsvoering te verbeteren zijn volgens
Hans het rantsoen van de droge koeien en
het uitselecteren van celgetalkoeien. De
droge koeien kregen voorheen altijd het
restvoer van de melkkoeien, waar nu een
aangepast droogstandsrantsoen voor
geldt. Alle koeien zet de veehouder met
antibiotica droog. Dieren die tijdens de lactatie problemen hadden met het celgetal,
krijgen een extra behandeling in de droogstand. Hans gebruikt daarvoor opnieuw
een droogzetter en houdt rekening met de

wachttijd. ‘Deze aanpak hebben we eind
vorig jaar ingevoerd, toen hadden we echt
problemen met het celgetal. In november
steeg het celgetal naar 450.000. Op dat moment hebben we een heel aantal koeien
opgeruimd dat structureel problemen had
met het celgetal.’ Hans zoekt het MPR-formulier op en laat het celgetalverloop zien.
Het formulier toont een plotselinge daling
van ruim 450.000 cellen per milliliter naar
148.000 cellen tijdens de controle eind november. Sinds die tijd is het celgetal op
laag niveau gebleven.
Op de andere zijde van het formulier staat
het rollend jaargemiddelde vermeld; 58
koeien produceerden gemiddeld 8641 kg
melk met 4,54 % vet en 3,59 % eiwit bij een
leeftijd van 5.01. Jaarlijks vult het koppel
495.000 kg melkquotum, een hoeveelheid
die Hans in de toekomst uit wil breiden
naar 600.000 kg. ‘Doordat ik met Connie
veel over het bedrijf praat, denk ik nu
meer aan doorgroeien. Het is gewoon heel
prettig om op deze manier samen te werken, het geeft een motivatie die ik een
beetje verloren was.’
Christel van Raay
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